NØF bestyrelsesmøde
Referat

Tirsdag d. 3. maj 2016

Deltager: Hans, Ingelise, Torben og Maria
Afbud: Bente og Evelin.

1. Godkendelse af dagsorden. Dette er godkendt.
2. Godkendelse af sidste referat. Dette er godkendt.

Modtaget post/ mails siden sidst.
Modtaget fra Torben med landsbyen Horbelev fra journalist der var med ved sidste møde.
Ove har modtaget henvendelse fra Folketidende omkring brugen af Deres artikler. Vi har
misforstået regler og dette beklager vi i en mail.
Karl Krarup har fået en godkendelse om, at vi vil være med listen af lokalråd,
som udtrykker ønsker om et nærmere samspil, samt at vi tilslutter os foreslåede principper for
samarbejde.
3. Økonomien ser fornuftig ud.
4. Ny opvaskemaskine: der bliver købt en ny.
5. Medlemmer: 120 medlemmer (Ingelise laver en rykker til medlemmerne, der ikke har betalt).
6. Orientering:
1. Projekt kulturgård: tager vi sammen med NØF Invest.
2. Festival - reserveret pyloner: Observeret at Kommunen går ind og betaler noget af dette til
arrangementer (den er oprettet) Ove følger op.
3. Fundraising: brainstorm i gruppen og sendte ud til NØF bestyrelse. De har prøvet og lægge
dem i grupper så man ikke får sagt noget de samme steder og de rigtige steder. Næste møde
er i maj og send endelig hvis der er nogle gode ideer eller andet.
4. Fibernet på nordøst Falster: møde torsdag kl. 17 for repræsentanter for fibernet.
5. Indsamling af affald: dette var der ikke stor interesse for, men vi vil gerne prøve igen til
næste år.
6. Fællesspisning: det gik rigtig godt og vi fik prøvet lidt nyt fra pizza manden som smagte
dejligt. Evt. Forhøre os om Pomle Nakke vil med ind over også.
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7. En aften med Møns bank: dette bliver d. 18. maj hvor der er lagt et program for dagens
gang. 8. Festival: i år er det lagt ud så musikerne selv skal meddele sig og dette er gået over
alt forventning. Referat fra eventgruppen.
7. Ny møde dato: tirsdag d. 07-06-2016 kl. 19 i teatersalen.
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